
1990. március 7., szerda 5 

Választás előtt 

Kiállítás 
a Fekete Házban 

A múzeumok — sajátos 
feladatkörüknél fogva — 
nemcsak a régmúlt, hanem 
a jelenkor történéseinek 
tárgyait, dokumentumait is 
gyűjtik. Így van ez a vá-
lasztási előkészületek pro-
pagandaanyagaival is: fo-
lyamatosan bekerülnek ezek 
ás a gyűjteményekbe, hogy a 
következő nemzedékek lás-
sák-tudják, hogyan válasz-
tottunk évtizedek után elő-
ször újra szabadon. Am a 
múzeumoknak nemcsak ar-
chiváló, hanem közművelő-
dési feladataik is vannak. 
Ezért gondolták úgy a sze-
gedi múzeumban, hogy a 
maguk módján is segíthet-
nek a választóknak, ha be-
mutatják azt a 12 pártot, 
mely a megye 7 egyéni vá-
lasztókerülete képviselője-
löltjeinek nagy többségét 
indítja, s egyben jogot szer-
zett arra, hogy területi listát 
indítson. 

Kamara/kiállításuk tehát 
segíteni szeretne a döntés-
ben: a szórólapok és újság-
hirdetések áradatában, s az 
egymás plakátjainak semle-
gesítésével (átragasztás, le-
lépés) „hatástalanított" vá-
lasztási propagandahuUám-
ban megpróbálnak egy kis 
rendet teremteni, s ameny-
nyire lehet, megmutatni, ,.ki 
kicsoda" valójában. A ren-
dezésnél a teljes esély-
egyenlőséget kívánták biz-
tosítani, ennek csupán a bir-
tokukba jutott dokumentu-
mok mennyisége és a ren-
delkezésre álló kiállítási fe-
lület terjedelme szabott kó--
látot. Valamennyi pártot 
megkeresték az anyaggyűj-
téskor, igy joggal mondható: 
a pártok maguk gondoskod-
tak múzeumi „propagandá-
jukról. " 

Tessék hát. Hölgyek, 
Urak, a pártok apró önarc-
képei meg teki n the tök! 
Menjenek él a Fekete Ház-
ba, nézzék meg, ki mit kí-
nál! Ott már március 25-e 
előtt is választhatnak! 

Marosvári Attila 

Március elsejétől 

Ügyészségi Nyomozó Hivatal 
Három olyan tőrvényt is módosított a 

Parlament a közelmúltban — a büntető 
törvénykönyvet a büntetőeljárásról szólót 
és az ügyészi törvényt —, melyekből kö-
vetkezően változnak az ügyészi feladatok, 
illetve átalakításra van szükség az ügyész-
ség szervezetében. Egyrészt — 1990. már-
cius elsejétől — szűkült a katonai ügyész-
ség feladatköre, másrészt — az ügyészségi 
nyomozás kizárólagos hatáskörébe tartozó 
bűncselekmények új szabályozása következ-

tében — bővül a nem katonai ügyészi szer-
vek hatásköre. 

A megváltozott feladatokra tekintettel, 
március elsején — Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád " megyei illetékességgel — meg-
kezdte működését a Szegedi Ügyészségi 
Nyomozó Hivaval — kaptuk a hírt Kereszty 
Béla megyei főügyésztől, akinek ígérete sze-
rint hamarosan bővebben is informálhat-
juk olvasóinkat az ú j szervezet tevékeny-
ségéről. A hivatal címe: 6701 Szeged, Szé-
chenyi tér 4. Pf. 438. 

Az aradi szimfonikusok Szegeden 
Kitűnően összeállítót; műsorral tette ie névjegyét az 

A r a d i S z i m f o n i k u s Zenekar együttese a Nemzeti Színház-
ban szombaton este összegyűlt hallgatóság előtt. A válasz-
tót; darabok a román folklórban gyökerező, ma már klasz-
szikusnak számító müzene mellett bemutatták vendégeink 
elismerésre méltó jártasságukat a közös európai örökség-
ben: a mozarti "klasszikában és a romantika gazdagon vi-
rágzó kertjében. 

A nyitószámot — George 
Enescu I. Rapszódiáját — 
hallgatva hiába kutattam 
emlékeimben: vajon talál-
koztam-e már élőben ezzel 
a remekművel, mely sima 
eleganciával párosítja a 
földből sarjadt erőt, gazdag 
fantáziával fűzi rendbe Eu-
rópa peremvidékének 
gyöngyszemeit, melyek Bar-
tók Bélát is egy életre meg-
babonázták. Bizony nem 
hallottam még, csak lemez-
ről, vagy részeit a román 
rádió szignáljaként. A ze-
nekar és vezetője, Dórin 
Frandes karmester a tulaj-
donos szeretetével és értő 
gondoskodásával mutatta 
meg a darab hiteles arcát. 

Minél régebbi egy muzsi-
ka, annál többféle interpre-
tációja lehetséges. Vendége-
ink Mozart Fuvolaversenyé-

nek egy szolidabb változatát 
szólaltatták meg, mely nem-
igen tér le a kitaposott ös-
vényről, megnyugtatóan ki-
egyensúlyozott egyfelől, ám 
kissé eseménytelen más vo-
natkozásban. A fiatal szólis-
ta , Constantin Talmaciu 
megbízható technikával, ér-
tő kalauzként vezetett ben-
nünket Mozart világába, és 
feltehetően hangszerének 
minősége szabta a gátját an-
nak, hogy kamarahang he-
lyett egy, a Nagyszínház lég-
teréhez alkalmas hangvolu-
ment produkáljon. Egy vo-
natkozásban azonban kény-
telen vagyok különvéle-
ményt bejelenteni: nézetem 
szerint a kadenciák ilyes-
fájta túlméretezése (kivált 
a második tételben) a szer-
zőről vonja el a figyelmet. 
Kitűnő vendégünk két rá-

Körséta a Nagyáruház emeletén (I.) 

Bőrpont és rózsaszín baldahín 
Aki néhány hete járt 

utoljára a Szeged Nagyáru-
házban, most igencsak meg-
lepődik, amikor felér az 
első emeletre. Lelépve a 
mozgólépcsőről, egy teljesen 
ú j világ fogadja a vásárlót. 
Nemrég ugyanis átrendezték 
az egész emeletet: 

— A cipő és a szőnyegék 
kivételével minden rpozgott 
— hallom. — Új osztályok 
szülöttek, mert igyekszünk 
követni a vásárlók igényeit. 
Megfigyeltük, hogy a ve-
vők egyet tudnak biztosan, 
hogy kinek akarnak vásá-
rolni! 

Ha a gyereKen a sor, már 
helyben is vánnak. A moz-
gólépcsőtől jobbra ugyanis 
rózsaszín baldahin alatt bé-
bi- és csecsemőruhák, bel-
jebb gyermekzoknik, fehér-
neműk, konfekcióáruk 12 
éves korig. 

— Szaküzleti választékot 
igyekszünk nyújtani, hiszen 
Szegeden ez az egyetlen 
ilyen jellegű bolt — fogad 
Szegi Sándorné o sz tá lyveze-
tő-helyettes. 

A vevő itt mindent meg-
talál egy helyen, s ő t . . . 

— Kérésre még a kelen-
gyét is összeállítjuk, ha já-
ratlan a vásárlásban az új -
donsült anyuka. 

Igazából azonban gyerek-
kel együtt érdemes fellépni 
ide, hiszen valóságos kis 
tündérvilág fogadja az ap-
róságókat : kedvenc mese-
figurák a falon, tágas hely, 
kényelem az egész osztá-
lyon. 

Már messziről felhívja 
magára a figyelmet a már-

ványos oszlopokkal körbeke-
ritett szomszédos Szundi-
szalon. Elszundítani azért 
egyetlen vásárló sem fog, 
hiszen, bőven akad mit néz-
nie: 

+t- ötven-hatvan féle ágy-
nemű-gatmitúra közül vá-
laszthatnak rendszeresen vá-
sárlóink. A krepptől a kü-
lönleges selyemdamasztig 
mindent megtalálnak. Ezen-
kívül háztartási törlőkét, ab-
roszokat és nagyon sokféle 
törülközőt is kínálunk — 
m o n d j a Győrfi Józsefné, az 
osztály vezetője. 

Átsétálunk a közvetlen 
szomszédságba, az ugyan-
csak idetartozó méter- és 
lákástextilosztályra. Itt már 
a tavasz és a nyár színei 
festik tarkára a polcokat: 

— A szivárvány minden 
színében kínálunk magyar 
és török pamutjerseyt. Na-
gyon kedveltek a gyűrt cseh 
anyagok is: szabadidőruhá-
nak kiválóak. 

A neonszinekben gyártott 
szövetek zöldben, rózsaszín-
ben és narancssárgában 
pompáznak a polcokon. Leg-
alább ilyen nehéz választani 
a sokféle padlószőnyeg kö-
zül: 

— Ez a legújabb anyag ---
mutatja az osztályvezető. 
— Szennytaszító szálakból 
készült 2, 3 és 4 méteres 
szélességben. Ugyancsak ku-
riózum az iparművész által 
tervezett, kézzel szövött 
gyapjúszőhyeg, falikép, vagy 
az elegáns jugoszláv cserge. 

Hát, aki ennyi minden kö-
zül választani tud, le a ka-
lappal előtte! — gondolom 
magamban, miközben átsé-

tálunk a női ruházati osz-
tályra. Ide egy helyre köl-
töztették mindazt, amire egy 
ejegáns hölgynek szüksége 
lehet: a fehérneműtől a ka-
lapig. 

Butty Mihályné o sz t á lyve -
zető érthetően két részleg-
gel is „dicsekszik". Az egyik 
a Bőrpont, ahol pont a leg-
jobb bőröket kínálják. Aki 
átlépi a stilizált bőrtimpa-
nont, ruhák, kesztyűk, tás-
kák és övek között válogat-
hat — természetesen min-
den valódi bőrből készült. 
Tovább sétálva a tavasz 
napsugársárga színeit szim-
bolizáló hatalmas virágcso-
kor mellett a Lady Módi-
ban találja magát a vásár-
ló. 

— Elsősorbán az öltözkö-
désre igényesebb és vasta-
gabb pénztárcájú hölgyek-
nek kínáljuk ezeket az exk-
luzív darabokat. 

A ciprusi báli ruháktól az 
elegáns kosztümökig, a di-
varos sálaktól a kalapokig 
mindent megtalálhatnak itt 
a hölgyek. Szinte nincs két 
egyforma darab. -A szom-
szédban már a nyárra gon-
dolnak. Elkülönítve több 
száz, márkás fürdőruha a 
polcokon. 

— Az idén egyformán di-
vat az egy- és kétrészes — 
hallom a szakértő kereske-
dőktől. Kifelé jövet, mielőtt 
átlépnénk a díszes, farácsos 
kapu alatt, már csak futó 
pillantást vetünk a pólók, 
női ruhák, blúzok tarka for-
gatagára. Áruházi körsétán-
kat a cipőosztályon folytat-
juk: ho lnap . . . 

(x) 

adással hálálta meg a kö-
zönség tapsait. 

A zenekar és a karmester 
kvalitásai leginkább a Cesar 
Francfc-szimfóniában mutat-
koztak meg. Dórin Frandes 
zeneisége már a szünet előt-
ti darabok szervezésében is 
megmutatkozott, a szimfónia 
kapcsán gondolkodva építő 
muzsikusnak bizonyult, aki 
tudatosan vállalja egy szim-
fónia bonyolult konstrukció-
jának kifejtését, csúcspont-
jainak fénybe vonását. A 
tűnődő, lírai, tündérvilágba 
révedő második tétel meg-
oldása kevésbé sikerült, s 
ennek egyik oka talán az, 
hogy a vonóskar a pianók-
ban némileg magvatlanná 
válik, a hangképzés nem 
mindegyik pultnál egyenle-
tesen intenzív. Ugyanígy a 
rézfúvóknál is bizonyos ki-
egyenlífcetlenség hallható: a 
trombiták fényéhez nem tár-
sul a harsonák teltebb ra-
gyogása. Mindez nem befo-
lyásolja a tényt, hogy a ze-
nekarnak egyéni és kultu-
rált hangzásvilága van, s 
hogy technikailag és muzi-
kálisan bármiféle feladatra 
sikerrel vállalkozhat. 

önként adódik az össze-
hasonlítás a mi zenekarunk-
kal, mely szintén nagyra 
hivatott testület, természet-
szerűen és hasonló módon 
előálló gondokkal. Ezért is 
öröm a két zenekar találko-
zása, a két város kultúrájá-
nak és mindezen túl a két 
nép kapcsolatának új fejeze-
te, melyhez kölcsönös meg-
becsüléssel szegélyezett út 
vezet, és melynek célja: 
„rendezni végre közös dol-
gainkat". 

Meszlényi László 

FILMJEGYZET. 

Az emlékezet részei 
Hogy félreértés ne es-

sék, én is voltam gyerek. 
Megnéztem a Moby Di-
cket a tévében, a mesét, 
és akkoriban vetítették 
Odüsszeusz kalandjait is. 
Ezekből lehetett tanulni a 
bátorságot, a kitartást, a 
bolondozást, no meg a fé-
lelmet; bár ez utóbbi 
könnyen elsajátítható a 
horrorfilmeknek köszön-
hetően, csakhogy ennek 
semmiféle valóságos gyö-
kerei nincsenek, ez pedig 
még nyomasztóbb lehet. 

A mozi, a film éppen 
olyan ízlésformáló lehet 
ma, mint annak idején 
egy fiatalúrnak az öregek 
kávéházi beszélgetése, 
melyben a világ egésze 
bontakozhatott ki az apró 
történetek nyomán. A vi-
lág egésze persze szinte 
napról napra más, újabb 
és újabb szeletei válnak 
láthatóvá. Nos, maga a 
film is éppen ilyen — a 
benne foglalt történet, a 
párbeszédek, a színhelyek 
mind az emlékezet részei-
vé válnak, s a gyakorta 
moziba járók tudják, hogy 
lassan úgy válnak ezek az 
apró részletek életük ré-
szeivé, hogy már észre 
sem veszik; az életük meg 

nem történt folytatásai 
lesznek. 

A filmekben természe-
tesen csalódni is illik — 
ha kell. Ahogyan azt a 
Hajlakk című amerikai, 
filmvígjátéknak titulált 
produkció is példázza pél-
dátlanul unalmas történe-
teivel. A tinik persze jó-
kat nevetgéltek, ám a kö-
zönség savát-borsát a fel-
nőtt életkorba tartozók 
adták. Így csodálkozhatok 
azon a több ízben feldör-
dült kacajon, mely a fil-
met kísérte. Megpróbálván 
a nevetést, hogy majd a 
tömeg legalább magával 
sodor, de semmi, inkább 
a kín. Hogy mégis, miért 
essen erről szó? A meg-
döbbentő színvonaltalan-
ság elsősorban, az az ér-
zés pusztán, mely a jó 
néhány nézőt egy film ál-
tal — mely a legmélyebb 
színvonalon beszél — el-
szórakoztatja. Ez a röpke 
keresztmetszet a nem esz-
tétikai mozizás helyzeté-
ről. Talán semmi más nem 
ad okot erről beszélni, 
mint ahogy tehetetlenül, 
de fájdalmasan nézzük 
mások butaságát. 

P. Sz. 
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— A s o t t h a l m o n 
Kiss Sándorné ásotthalmi 

iskolaigazgatóval az utóbbi 
napokban sűrűn volt alkal-
mam telefonon keresztül be-
szélgetni — egy olyan ren-
dezvénysorozat kapcsán, me-
lyet 'példaértékűnek tartok 
és egy szívós, céltudatos 
munkaközösség törekvéseit 
tükrözi. 

iMiról is van szó? Az 
ásotthalmi általános iskola 
tanárai — tanítványaik épü-
lésére — Jót s jól magya-
rul . . . címmel — egy héten 
át, napi rendszerességgel ki-
lépnek a tanterv korlátai 
közül, széles kitekintéssel 
szolgálva arra a mezőre, 
amit felnőttekként magyar-
ságtudatnak nevezünk; a ne-
bulók számára mindez azon-
ban értelmes és szép játék, 
amin csak nyerni lehet. 

Mi mindent kínálnak a 
szervezők a nebulóknak? 
Tegnap, hétfőn megrendez-
ték a Kazinczy-versenyt, ma 
'helyesírási vetélkedő van 
napirenden. Holnap lElmesé-
lem . . . címmel a gyerme-
kek beszédkészségét, fan-
táziáját és megfigyelóképes-
ségét teszik próbára, majd 

csütörtökön keményebb fá-
ba vágják a fejszéjüket — 
tallózók a kínált témákból: 
Magyarok a számítástechni-
kában; Mesterségünk cí-
mere; Hazánk követei; Me-
sejáték a könyvtárban. 
Ugyanaznap két erdélyi té-
ma is terítékre kerül, Erdé-
lyi mozaikok és Irodalmi ta-
risznyával Erdélyben cím-
mel. A Természettudomány 
Kazinczy nyelvén című elő-
adás, valamint a Verbunkos-
tól a cigányzenéig cimű té-
makör nagyon iis időszerű 
gondolatok kifejezésére ad 
alkalmat. Végül, pénteken a 
tantestület Békési Imrét és 
Békésiné Fejes Katalint lát-
ja vendégül, akik Gondolat, 
zene, kép a költészetben 
címmel értekeznek, ami föl-
ér egy konzultációs előadás-
sal —, hogy maguk a neve-
lök se maradjanak ki az 
okulok sorából . . . 

Nyitás a tükrös szobára — 
így is nevezhetném ezt 2Z 
erőfelmérést. Ki-ki viszont 
láthatja a közösségi csoport-
képből a maga mását. 

P. S. 

Hirdetési tarifák 
Tegnaptól napilapjainkban — 

Csongrád Mogvei Hírlap és Dél-
miagyarország — a felvett hir-
detések egy részéért a korá Obi-
nál valamennyivel többet szám-
lázunk megrendelőinknek. 

Nagyobb az áremelés mértéire 
az apróhirdetéseknél. De a tari-
fa emeléssel párhuzamosan 
igyekszünk magasabb színvona-
lú szolgáltatást nyújtani partne-
reinknek.. 

Átdolgoztuk a rovatrcndszert. 
A jármüvek külön, 6aját fejlé-
cet 'kaptak. Nehezen .magyaráz-
ható. 'hogy ilyen hosszú ideig, 
hogyan maradhattak meg az 
adásvétel nagy halmazában. 
Meggyőződésünk, hogy más-
más rétegek keresik a lakótele-
pi lakásokat és a családi vagy 
tévliablókkos társasbazakait. Kü-
lönösebb okát nem tehet annak 
lelni, hogy napilapjaink eddig 
miiért csak a szombati számaik-
ban közöltek házassági hirdeté-
seket. Mostantól ennél a hirde-
téa faltánál is a vevő kívánsá-
ga parancs számunkra. Meg-
győződésünk. hogy a pénteki 
lapszámokban 'megjelenő közie-
ménvek reklámértéke jobb. 
mint a hét többi napján. Erre 
utal a megrendelések számának 
alakulása is. Sok vitára adott 
alkalmát, hogv a ..soros hirde-
téseknél" - felvételnél számí-
tott terjedelem és a megjelenés 
sorainak száma gvalkran eltért. 
A ..soros számlázás" is a múlt 
maradványa volt. Amíg kizáró-
lag ólom szedéssel készültek na-
pilapjaink. 'könnyen ki lehetett 
számítani a .megjelenési terje-
delmet. Ma imár a fényszedéses 
téchnológ ával készül a hirdeté-
si oldalak többsége. Ennél a 
módszernél a rendelkezésre álló 
felület és az ott közölni kívánt 
anyag tenedelme függvényében 
sok megoldási lehetőség van. A 

sor mértékegységet ezért töröl-
tük. így a gvászközlemények 
átlagos ellenértéke egészen bi-
zonyosan nem növekedett. 

Igan alacsony tarifát állapí-
tottunk meg az állást kereső 
közleményekre. sainos, gazda-
ságunk tendenciáit figyelve 
nyilvánvaló, hogy közvetlen 
környezetűinkben is egyre töb-
ben maradnak hosszabb-rövi-
debb ideig munkanélkül. Nekik 
szeretnénk segíteni az olcsó 
közlemén vekkel. Nem számí-
tunk fel emelt árat a mellék-
foglalkozást keresőknek sem. 
hiszen az emberek többsége 
nem a gazdagodás miatt akar 
dolgozni a főállás nyolcórás 
munkanapja után. 

Az apróhirdetések ára nálunk 
ma is kevesebb, mint a szom-
szédos .megyék napilapjaiban. 
Már mi is öt-nyolc munkanapon 
belül vállaljuk a &aiát hirdetési 
irodáinkban (Szeged. Victor 
Hugó u. 5. és a Sajtóházban) 
feliadotit közlemények megjelen-
tetését. 

Mostanitól nem alkalmazzuk a 
..közületi hirdetés" jelölést. Az 
üzleti reklámoknak is egyenlő 
esélyt kívánunk adni. legyen a 
feladó magánvállalkozás. szö-

vetkezet vagy állami tulajdonú 
vállalat. Törzsvevőinkkel az el-

múlt. másfél hónapban szerző-
déseket kötöttünk. így Ok csak 
fokozatosan érzékelik majd a 
mostani áremelés hatását. Hir-
detési oldalunk az elmúlt hó-
napokban — a Szegedi Nyom-
dával kialakuló egyre jobb 
együttműködés eredményekép-
pen — szemmel láthatóan vál-
tozatosabb lett. Szeretnénk a 
Jövőben méginkább elegét ten-
ni .partnereink kívánságainak. 

A 'magasabb tarifa gazdasági 
kényszer, de azon dolgozunk, 
hogy a több pénzért, többet, 
színvonalasabbat kapjanak meg-
rendelőim k. A Csongrád Megyei 
Hírlapban és a Détmagyaror-
szagban megielenő hirdetések 
információi térségünkben min-
den érdeklődőhöz. lehetséges 
megrendelőhöz, üzleti partner-
hez eliiutnak. Sajnoá, az egyet-
len gazdálkodó szervezet altal 
kivédhetetlen országos infláció 
miatt tegnaptól valamivel dra-
gábban. Számítunk megrendelő-
ink, hirdetőink megértésére. 

Fontosnak tartjuk ezen a he-
lyen is megerősíteni, hogy a 
napilapok árának emelését vál-
lalatunk az idén az el»sö háram-
negyed évben nem tervezi. 

CSONGRÁD MEGYEI 
LAPKIADÓ VALLALAT 

Közlemény 

ükVlDIA 
Kereskedőház Rt 

Valutás áruházának heti ajánlata: Persil, 
Ariel fol yékony mosószerek, Lenor öbli-
tokoncent rátumok, Schauma samponok, 
Pupa szemhéjfesték, 20 százalékos ked-
vezménnyel 1990. március «—ll-éig! Sör 
reklámáron: 1 karton 14 DEM! 


